ОБАВЕШТЕЊЕ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ, УСЛОВИМА
И ТЕРМИНИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ОБЈЕКАТА ЗА ОДМОР, РЕКРЕАЦИЈУ И
ЕДУКАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У
AKЦИОНАРСКОМ ДРУШТВУ
„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” БЕОГРАД
СЕПТЕМБАР 2020.
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Самостални Сектор за логистику обавештава запослене о
висини накнаде, условима и терминима за коришћење
објеката за одмор, рекреацију и едукацију запослених (у
даљем тексту: објекти)
ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА

На основу Одлуке о висини накнаде за коришћење oбјеката за одмор,
рекреацију и едукацију запослених у ЕМС АД Београд бр. 001-00-РОУ-21/2020016 од 18.06.2020. године, расподела капацитета у објектима у сезони
2020/2021. године ће се вршити према ценовнику из табеле.

ОБЈЕКАТ

ЦЕНА

Врњачка Бања - Јасмин

872,00 рсд/дан
(апартман)

Копаоник - Релејна станица

884,00 рсд/дан
(апартман)

Копаоник – Тетреб
Смештајна јединица са 2 лежаја

5.915,00 рсд/дан
3.000,00 рсд/дан
(ван грејне сезоне)

Копаоник – Тетреб
Смештајна јединица са 4 лежаја

Златар

8.410,00 рсд/дан
5.000,00 рсд/дан
(ван грејне сезоне)
502,00 рсд/дан
(апартман)

УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА И НАЧИН
ПЛАЋАЊА ОБЈЕКАТА
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СМЕНЕ:

-

Копаоник – Релејна станица, Врњачка Бања, Златар – смене
почињу суботом и трају 7 дана. Уколико има слободних
капацитета може и мањи број дана.

-

Копаоник – Тетреб – смена почиеу недељом и траје 7 дана.
Уколико има слободних капацитета може и мањи број дана.

БОРАВИШНА ТАКСА:
-

Копаоник – боравишна такса се плаћа у износу од 120,00
рсд/дан за одраслу особу, деца од 7 до 15 година плаћају 60,00
рсд/дан.

-

Врњачка Бања – боравишна такса се плаћа у износу од 120,00
рсд/дан за одраслу особу, деца од 7 до 15 година плаћају 60,00
рсд/дан.

-

Златар – боравишна такса се не плаћа.

НАЧИН ПЛАЋАЊА:
-

Копаоник – „Тетреб“ – у ситацији када за коришћење
смештајних
јединица
са
4
лежаја
нема
довољно
заинтересованих, а број заинтересованих за коришћење
смештајне јединице са 2 лежаја превазилази расположиви
капацитет истих, одобриће се коришћење смештајних јединица
са 4 лежаја као смештајне јединице са 2 лежаја, уз адекватно
смањење корисне површине, за накнаду од 5.915,00 рсд/дан по
апартману, односно 3.000,00 рсд/дан по апартману ван грејне
сезоне.

-

Копаоник, Врњачка Бања, Златар - плаћање се врши до пет
месечних рата преко платног списка.

-

Боравишна такса се обуставља у целости, са првом ратом за
коришћење објеката.

ПРИЈАВА И ОТКАЗИВАЊЕ
РЕЗЕРВАЦИЈА
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❖ Пријаве попунити, искључиво на обрасцу, са свим траженим
подацима (обавезно унети пун датум рођења свих корисника).
❖ За све информације и резервације можете се обратити:
Објекат

Контакт за
информације и
резервације

Контакт
телефон

Попуњене пријаве послати на
E-mail:

Релејна
станица и
Тетреб

Рајко
Радисављевић

011-3330-795

rajko.radisavljevic@ems.rs

Златар и
Јасмин

Весна
Младеновић

011-3330-355
064-8408-347

vesna.mladenovic@ems.rs
ljiljana.mitrovic@ems.rs

Љиљани
Митровић

037-411-355

❖ РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДО 25.9.2020. ГОДИНЕ

▪

Отказивање резервација и сва друга питања у вези са
коришћењем објеката регулисана су Правилником о
коришћењу објеката за одмор, рекреацију и едукацију
запослених у Акционарском Друштву ”Електромрежа Србије”
Београд, број: 000-00-РОУ-6/2019-003 од 14.05.2019. године који
се налази на порталу ЕМС АД.

▪

Корисници објеката за одмор, рекреацију и едукацију
запослених су у обавези да се придржавају Превентивних мера
у објектима за одмор, рекреацију и едукацију запослених у
ЕМС АД Београд, која се налазе као прилог на огласној табли и
постављена су на улазним вратима у свим објектима.

ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
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Смене

РЕЛЕЈНА СТАНИЦАВРЊАЧКА БАЊА-ЗЛАТАР

ТЕТРЕБ

I

3.10.2020

4.10.2020

II

10.10.2020

11.10.2020

III

17.10.2020

18.10.2020

IV

24.10.2020

25.10.2020

V

31.10.2020

1.11.2020

VI

7.11.2020

8.11.2020

VII

14.11.2020

15.11.2020

VIII

21.11.2020

22.11.2020

IX

28.11.2020

29.11.2020

